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Медиен мониторинг – обобщение
27.10.2012 г.
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
Дата: 26.10.2012
Източник: Дарик радио
Предаване: Денят
Място на материала:
Продължителност в мин.: 14
Брой думи: 2068

Текст: Водещ: Здравейте. Аз съм Марта Младенова и в следващите минути ще бъдем заедно в
съвместната рубрика на „Дарик” радио с министерството на икономиката, енергетиката и
туризма. Както обещахме миналия петък, ще продължим обиколката си в страната, където се
провежда втората информационна кампания по процедурата „Енергийна ефективност и зелена
икономика”, в рамките на ОП „Конкурентоспособност”. Общо по процедурата има достъпни
300 милиона евро, като половината от тях могат да бъдат получени безвъзмездно от
българските малки и средни предприятия, а останалите като нисколихвени кредити за одобрени
проекти. Основните елементи и цели на процедурата за енергийна ефективност ще ни
припомни експерта от главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”,
Ивелина Попова, с която разговаря колегата Невена Николова от „Дарик” Шумен.
Ивелина Николова:Всеки кандидат трябва да се запознае с условията и изискванията по
процедурата.Те са описани в насоките за кандидатстване. След това трябва да се прецени
внимателно какви инвестиции иска да направят и дали им трябва енергиен одит или неи в
случай, че им трябва енергиен одит, да са наясно, че инвестициите, за да бъде допустим,
одитът трябва да докаже минимум 10 % енергийни спестявания
Репортер: До момента как оценявате, вие казахте че вече е имало кампании в няколко града?
Как оценявате интереса към тази програма и съответно към момента има ли подадени проекти?
Ивелина Николова:Интересът е доста голям. Има много въпроси и участници. Има подадени
проекти. Те са все още малко на брой, но една от причините е, 7 са проектите, една от
причините да са толкова малко, че етапът на подготовка по тази програма е малко по-дълъг от
другите обичайни процедури, когато имаме затворен срок за кандидатстване, така че се
надявам все повече проектни предложения да идват.
Репортер: Да кажем, кой може да кандидатства и съответно каква е максималната сума, която
може да се получи? Има ли такава, фиксирана максимална?
Ивелина Попова: Могат да кандидатстват малки и средни предприятия, които трябва да са
юридически лица, регистрирани , съгласно търговския закон или закона за кооперациите.
Максималната стойност на безвъзмездната помощ е 2 милиона лева. Няма минимален размер,
но има и още едно изискване към безвъзмездната помощ и то е процентът от общите
допустими разходи, да е до 50 %. Това е максималния като може да се започнели от 30 % или
от 40 и се добавят по 10 % бонус към основния.
Репортер: По какъв начин изпълнението на един такъв проект може да бъде полезен за
средния и малкия бизнес?
Ивелина Попова: Енергийните спестявания водят до понижаване на оперативните разходи.
Това са икономически ползи за самото предприятие. Те по тази програма също могат да си
закупуват и оборудване, което да води до понижаване на потреблението на енергия за
производството на единица продукция, т. нар. енергийна интензивност, което също е добре за
тях, тъй като първо те ще произвеждат повече продукция с по-малко енергия и могат да си
повишат капацитета, да си диверсифицират продукцията и да излязат и на други пазари.
Репортер: Има ли срокове, в които бизнесът може да кандидатства? Дали има срок, в който
могат да се подават самите проектни предложения?
Ивелина Попова: Процедурата е отворена до края на октомври 2013 г., така че има време, но е
добре да не се чака последния момент.
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Резюме: Водещ: Здравейте. Аз съм Марта Младенова и в следващите минути ще бъдем
заедно в съвместната рубрика на „Дарик” радио с министерството на икономиката,
енергетиката и туризма. Както обещахме миналия петък, ще продължим обиколката си в
страната, където се провежда втората информационна кампания по процедурата „Енергийна
ефективност и зелена икономика”, в рамките на ОП „Конкурентоспособност”.
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Експерт: Няма значение, че оборудваното не е избрано. Енергийният одитор прави оценка …
Работодателят като знае, че иска да си купи машина с такива и такива параметри и има
съществуващо положение, спрямо това, енергийният одитор може да го пресметне. Това е
способа.
Гражданин: Ако не е ясно какво точно ще се закупи, няма как всъщност да се разбере дали има
спестяване или няма спестяване?
Експерт: Одиторът трябва да пресметне, спрямо съществуващото положение и техническите
параметри на оборудването , което кандидатът желае да закупи, дали то ще доведе до
процента спестяване.
Гражданин: Т.е. да ми препоръча какво оборудване трябва закупим, за да имаме…
Експерт: Да. Именно затова и проектът се основава на препоръката от извършения енергиен
одит, защото енергийният одитор вече, спрямо критериите, които кандидатът, той може той да
му ги даде, може и самият одитор да му каже каква точно машина да си купи, за да постигне
такива спестявания.Това вече просто зависи от отношението между кандидата и енергийния
одитор.
Гражданин: Ако се направи енергиен одит и той докаже необходимостта от ново оборудване,
може ли това оборудване в последствие да бъде монтирано в друга сграда, не в същата, тъй
като примерно фирмата се разраства и това е описано във формуляра за кандидатстване и се
изгради нова сграда междувременно?
Експерт: Няма проблеми за това, но първо това трябва да е описано във формуляра и второ,
вече в момента, в който оборудването се инсталира и се стигне до етап отчитане, тази нова
сграда трябва да има разрешение за ползване. Да не се окаже примерно, че е някаква сграда,
която още няма да я ползвате или пример производство, ако е , което още не работи.
Оборудването трябва да бъде въведено в експлоатация, когато дойде отчитането на проекта,
така че това, което трябва да си прецените, дали ще имате достатъчно време, кога сте
започнали сградата, всички разрешителни за строеж, които са необходими, дали ще можете да
ги получите, те, така че това да работи там. Тука между другото, като стана въпрос за друга
сграда и т.н., се сетих,много въпроси се задават дали може сграда под наем. Може в сграда под
наем, да кажем, но нямаме изисквания на етап кандидатстване да се дава договора в някакъв
определен срок и т.н.Всъщност условията, които са необходими, за да бъде проектът в сграда
под наем, е първо пак отново, когато дойде време за отчитане, бенефициентът да има
формиран договор за наем. Второ, трябва да се вземе под внимание изискването за запазване
на проекта за м минимум 3 г. Тука има разлика и това е по-лошо, ако става въпрос за мерки,
които са .. сграда. Вие може да сте в сграда под наем, можете да направите СФР на тази
сграда. Ако обаче 3 г. след това, спрямо проекта, вие не сте в тази сграда и не се ползвате от
проекта, тогава … ние като правим проверки, като властови да дойдем и да си поискаме парите
обратно. Това е най-лошият вариант, казвам най-лошия. Така че това са нещата, с които трябва
да се съобразят бенефициентите, в случай, че изпълняват договор на проекта под наем. Ако е
производствено предприятие и то просто си премести производството и няма нищо по сградата
правено, говоря за машини,премести производството на друго място, трябва да ни уведоми и
продължава да работи и машините са в експлоатация, няма проблем.
Гражданин: Един такъв въпрос. Може ли да разясните в по-широк смисъл,кои са допустимите
СПР-та, свързани с ново оборудване? Давам пример. Исках да си закупя нова линия в
предприятието, но нямах сграда, в която да я сложа. СПР по изграждане на сградата, допустим
разход ли е?
Експерт: Нека да не връщаме нещата, в смисъл аз си имам копче, трябва ми палто, защото на
мен така ми звучи.
Гражданин: Това искам да попитам. Докъде…
Експерт: Строежът на нови сгради не е допустим по процедурата Говорим за СПР на
съществуващи и … необходимо въвеждане в експлоатация. Естествено, че за да го
експлоатирате оборудването, на вас ви трябва сграда, но аз поне не го приемам като
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Водещ: В следващата част на съвместната ни рубрика ще представим част от въпросите,
зададени от кандидат-бенефициентите в Шумен, както и отговорите на експертите от
икономическото министерство.
Гражданин: Тъй като казахте, че енергийният одит се прави преди подготвяне на проектното
предложение, те оценяват съществуващото положение на предприятието в момента. На кой
етап, тъй като нямаме избран изпълнители на оборудването, което ще се купува, на кой етап
разбираме, че имаме енергийно спестяване, минимум 10 %, при положение, че самото
оборудване не е избрано на тоя етап?
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необходимо за самото въвеждане в експлоатация оборудването. Говорим за някакви
строително-монтажни работи.
Гражданин: Аз ще дам пример.Говорим например за изграждане на фундаменти за машината,
ел инсталации,такъв тип все пак дейности, които са необходими за пускане в експлоатация на
съоръжението, а не спрямо … помещение, в което то ще се намира. Ако е необходимо да се
прекрати съществуващо помещение, за да отговаря на някакви температурни изисквания,
влажност и т.н.,такива тип мероприятия са допустими. Противопожарни мерки, ако се сменя
типа на помещението, от противопожарна гледна точка.Ако за въвеждането в експлоатация на
тази машина е необходимо да има такива някакви завишени изисквания това се напише
нагледно, ясно и точно… , би било допустимо.
Гражданин: Имаме сграда, която на този етап не използваме, тъй като сме преценили, че тя не
е достатъчно годна за използване.Сградата е закупена,като завършена сграда. Как ще се
направи оценка за енергийната ефективност, след като няма база зова величина, тъй като ние
в тази сграда не извършваме дейност в момента? Трябва да й се направи саниране, да се
направи отопление и т.н. , за да бъде възможно тя да бъде използвана?
Експерт: Оценката за енергийните спестявания и извършване на някакви дейности върху тази
сграда, се прави на базата на техническите характеристики на тази сграда и на тази основа се
изгражда базова линия, като не се прави нормализация.
Гражданин: Означава ли,че първо трябва да бъде направен…
Експерт: Да, обезателно.
Гражданин: Задължително е,независимо от размера на…
Експерт: Няма начин по друг начин да се оценят спестяванията, освен ако…
Гражданин: В тая връзка, тъй като на този етап е направен някакъв проект за довършителни
дейности по фасадни и други аспекти на сградата, които до голяма степен са допустими като
разходи по този проект. Това са изолации, свързани с пазарите, това са дограми и т.н.Също за
тала за ел инсталации , подмяна т.н.и на този етап примерно ние сме свалили част от
дограмите от тази сграда.При евентуален одит това проблем ли е?
Експерт: Предполагам, че не би бил проблем, като се вземе в предвид какво е било
съществуващото състояние.
Гражданин: А допустимо ли е и можем ли да предприемем по-нататъшни действия в тази
посока? Да не се окаже някаква спънка, че сме почнали да правим нещо, преди да…
Експерт: Можете да предприемете действия.
Гражданин: На няколко места в изложението се говори, че могат да се прилагат
енергоспестяващи мерки като се използват ВЕИ, но за отопление и вентилация. Да смятаме ли,
че могат да се прилагат при подготовка на гореща вода за битово водоснабдяване, слънчева
инсталация за…
Експерт: Да, това е допустимо.
Гражданин:Вторият въпрос.Държи ли се строго фирмата, която извършва енергиен одит, да е
от списъка на обучените?
Експерт: Не. Това не е задължително. Задължителното е да регистрираните. Това с обучените
е просто, тъй като имаше такова обучение направено, тези, които са обучени, са одиторите за
промишлените системи. Там, доколкото знам, е всъщност по-трудното, отколкото енергийната
сграда, но не е задължително енергийният одитор да е обучен.
Гражданин:
Специфични
критерии
на
недопустимост:първично
производство
на
селскостопански продукти,основната не е селскостопански продукт, но има и такава дейност,
може ли да кандидатства?ят код на фирма.
Експерт: Стига да не кандидатствате за този вид дейност на предприятието. Ако основният ви
код е …, и кандидатствате за дейност, която е допустима, не е пречка. Само искам да обърна
внимание, когато става дума за код на управление икономическа дейност, кодът се гледа от
удостоверението, взето от НСИ. Може да има разминаване с това, което пише в търговския
регистър. Кодът, който ние гледаме и който се взима под внимание от оценителната комисия е
този от удостоверението от НСИ.
Гражданин: Нашата идея, във връзка с този проект, е за промяна на начина на отопление на
производствени помещения и по-точно газифициране. В компонент 1 в списъка, има включени
газови излъчватели и … газови излъчватели. Как стои въпроса обаче с изграждането на
инсталацията за газифициране на производството? Трябва ли да се премине към компонент 2
или може да б бъде като част от компонент 1,но извън списъка на...
Експерт: Какъв вид разходи включва изграждането на инсталацията?
Гражданин: Изграждане на тръбопроводи, да.
Експерт: Поставяне вътре в сградата или до сградата?
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Гражданин:Остава вътре в сградата.
Експерт: Това може да се сложи като разход в СМР-то, което ви е необходимо за въвеждане в
експлоатация на нагревателите.
Гражданин: Като разход по СМР?
Експерт: Да. В едно …
Гражданин: Като разход в СМР допуска ли се и подмяна на дограма, където е нужно в
производствени помещения?
Експерт: Да, като всъщност тук има вариант,ако дограмата ви е … по списъка,доставката на
самата дограма да ви е 2 1.1 в бюджета, което са по списъка и в 1.2 да е СМР-то, това, което ви
е необходимо като работи и като труд за поставянето на дограмата.Като в 1.2 можете да
сложите 1.2.1за инсталацията на нагревателите, 1.2.2 СМР за дограмата и т.н. Това не е
никакъв проблем.
Водещ: Следващата седмица отново ще обърнем внимание на детайли около процедурата
„Енергийна ефективност и зелена икономика”.
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Дата: 26.10.2012
Източник: Радио Фокус
Предаване: Пари за вашия бизнес
Място на материала:
Продължителност в мин.: 7
Брой думи: 695

Текст: Водещ: В днешното издание на предаването ще коментираме информационните дни по
схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика” от ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика”, които провеждат МИЕТ и ГД
„Европейски фондове за конкурентоспособност” в страната. Миналата седмица такива се
проведоха в Пловдив, Ямбол и Хасково, а през тази седмица в Габрово, Шумен и Русе.
Схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика” по ОП „Развитие на
конкурентоспособност на българската икономика” бе обявена на 28 юни тази година. От
средата на месеца в страната се провеждат информационни кампании, част от които бе и
информационният ден, провел се в сряда в Шумен. В интервюто на колегата Милен Маринов от
радио „Фокус” – Шумен, главен експерт в ГД „Европейски фондове за конкурентоспособността”
Велина Попова представи основни моменти от процедурата, както и още полезна информация.
Велина Попова: Процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика” е насочена към
малки и средни предприятия, като тя предоставя подкрепа на малките и средни предприятия за
инвестиции в нови технологии, като тези технологии трябва да водят до енергийни спестявания
или до подобряване на енергийната интензивност на предприятията. Допустими са малки и
средни предприятия. Трябва да са регистрирани по търговския закон или закона за
кооперациите. Да са юридически лица. Максималният размер на безвъзмездната помощ, който
може да бъде получен, е 2 млн.лв. Максималният процент на безвъзмездната помощ от
общодопустимите разходи може да стигне до 50%. Допустимите дейности и разходи по
процедурата са свързани със закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
оборудване или материали, които водят до енергийни спестявания, непроизводствено
оборудване и производствено оборудване. Допустими са също строително-монтажни работи на
съществуващия сграден фонд на предприятието, като те трябва да водят до подобряване на
енергоемкостта на сградата, или пък ако са необходими за въвеждане на експлоатация на
оборудването. Други допустими дейности са закупуване на когенерационни инсталации и
системи за отопление и вентилация от ВЕИ. Като и в двата случая те трябва да са само за
собствени нужди. Допустими са разходи за въвеждане и сертифициране на системи за
енергийно управление, съгласно стандарт ISO 50 001, и разходите за енергиен одит. По
процедурата енергиен одит може да е задължителен, е задължителен за тези проекти, които
включват инвестиции, които не са посочени в... инвестиции в технологии, които не са посочени
в списъка на допустимите категории материали и оборудване. Този одит трябва да докаже, че с
изпълнението на тези мерки кандидатът ще постигне минимум 10% енергийни спестявания.
Процедурата е отворена до края на октомври 2013 г. Проектните предложения се разглеждат
по реда на тяхното постъпване, като оценителната комисия е постоянно действаща.
Репортер: Какъв е вашият поглед от тази информационна кампания, има ли интерес от страна
на фирмите най-вече към ОПК?
Велина Попова: Мога да кажа, че има интерес. Още повече, че това е втората ни
информационна кампания. Вече една беше проведена. Има и доста въпроси по процедурата.
Това е петият град от втората ни кампания. Предстоят ни още четири. И се надяваме до

Медиен мониторинг | 10/27/2012

Резюме: Водещ: В днешното издание на предаването ще коментираме информационните дни
по схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика” от ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика”, които провеждат МИЕТ и ГД „Европейски
фондове за конкурентоспособност” в страната. Миналата седмица такива се проведоха в
Пловдив, Ямбол и Хасково, а през тази седмица в Габрово, Шумен и Русе.
Схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика” по ОП „Развитие на
конкурентоспособност на българската икономика” бе обявена на 28 юни тази година. От
средата на месеца в страната се провеждат информационни кампании, част от които бе и
информационният ден, провел се в сряда в Шумен. В интервюто на колегата Милен Маринов от
радио „Фокус” – Шумен, главен експерт в ГД „Европейски фондове за конкурентоспособността”
Велина Попова представи основни моменти от процедурата, както и още полезна информация.
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възможно най-много потенциални кандидати да стигнем, така че да предизвикаме интереса да
кандидатстват.
Репортер: Вашето впечатление, от какво се интересуват най-много участниците в
информационните дни, какви са най-често задаваните въпроси?
Велина Попова: Въпросите, една част от тях са свързани с процедурата за кандидатстване,
етапа на подготовка на проектното предложение и това какво е необходимо да бъде направено,
за да се подаде проектно предложение. Другите въпроси са вече по-специфични, свързани
конкретно дали дейност, и съответно разход, е допустим по конкретен проект. Имаше въпроси
как се прави енергийния одит, как се правят изчисленията, върху каква база. Последващи
информационни кампании е възможно да има, като ще се прецени дали има необходимост или
не. За момента информационната кампания, както казах, продължава, имаме още четири
града. Впоследствие, в случай че има проявен голям интерес, може да бъде повторена и в
градовете, където сме били.
Репортер: В Шумен няма такъв регионален сектор на ГД „Европейски фондове за
конкурентоспособност”. По принцип откъде биха могли хората да получат информация?
Велина Попова: ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” има регионален сектор
във Варна, така че единият вариант е по тази процедура да се получи информация във
главната дирекция в София, а на двете интернет страници на оперативната програма и
конкретно на процедурата. А за някои по-общи въпроси може да се получи информация и в
регионалния сектор във Варна.
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Дата: 26.10.2012
Източник: Радио Фокус
Предаване: Пари за вашия бизнес
Място на материала:
Продължителност в мин.: 4
Брой думи: 418

Текст: Водещ: Шумен бе поредният град, в който се състоя информационен ден за
представяне на процедурата за подбор на проекти по ОП „Развитие на
конкурентоспособност на българската икономика”. Пред бизнесмени от региона експерти от
МИЕТ направиха две презентации на схемите „Енергийна ефективност и зелена икономика”.
Велина Попова, главен експерт в ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” представи
основните моменти от програмата.
Велина Попова: Програмата разработихме заедно с Европейската банка за възстановяване и
развитие. Тя има три компонента. Единият е на безвъзмездна помощ, който е в рамките на
ОПК. Вторият компонент е кредитната линия, която ЕБВР предоставя на 6 търговски банки,
български. И третият компонент е техническа помощ. (...) Едната беше за подготовка на
програмата, другите две са за оценка на проектните предложения и за верификация съответно.
Двете, безвъзмездната помощ и кредитната линия са успоредни. Те имат една-единствена
пресечна точка за удостоверяване на финансовата допустимост на кандидатите. Друг частник в
процеса, който е важен и не бива да го забравяме, това са енергийните одитори. Целта на
програмата е да предостави подкрепа на малките и средни предприятия за инвестиции в нови
технологии, които да доведат до енергийни спестявания или до понижаване на енергийната
интензивност и те да са благоприятни за околната среда. Общият бюджетна безвъзмездната
помощ в рамките на ОПК е 150 млн. евро. На същата стойност е и кредитната линия на ЕБВР.
По тази програма има два подхода за изпълнение. Първият вариант е за, можем да ги наречем
за по-прости проекти. Това е технологичният подход. Това са случаите, когато проектът
включва само инвестиции от списъка с допустимите категории и материали в другата. Вторият
вариант е, в случай че проектът е по-сложен, с повече компоненти и включва инвестиции, които
не са от списъка, тогава е необходим енергиен одит и на базата на този енергиен одит, на
препоръките от него се изготвя проектното предложение. Във втория вариант, когато имаме
проекти с енергиен одит, трябва енергийният одит да докаже, че мерките, инвестициите, които
се планират в рамките на проекта ще доведат до минимум 10% енергийни спестявания. Това е
изискване за допустимост, така че ако одитът не ги докаже тези 10%, проектът няма да може да
се финансира.
Велина Попова, главен експерт в ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” даде още
подробности за схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика”, за това кои са
допустимите кандидати за подпомагане, както и допустимите дейности и разходи, материали и
оборудване. Беше обяснен и механизмът за оценка и изпълнение на проектите. Максималният
размер на безвъзмездната финансова помощ е 2 млн. евро, а процедурата ще бъде отворена
до 31 октомври 2013 г.
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Резюме: Водещ: Шумен бе поредният град, в който се състоя информационен ден за
представяне на процедурата за подбор на проекти по ОП „Развитие на конкурентоспособност
на българската икономика”. Пред бизнесмени от региона експерти от МИЕТ направиха две
презентации на схемите „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Велина Попова, главен
експерт в ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” представи основните моменти от
програмата.
Велина Попова: Програмата е разработихме заедно с Европейската банка за възстановяване
и развитие. Тя има три компонента. Единият е на безвъзмездна помощ, който е в рамките на
ОПК. Вторият компонент е кредитната линия, която ЕБВР предоставя на 6 търговски банки,
български. И третият компонент е техническа помощ. (...) Едната беше за подготовка на
програмата, другите две са за оценка на проектните предложения и за верификация съответно.
Двете, безвъзмездната помощ и кредитната линия са успоредни. Те имат една-единствена
пресечна точка за удостоверяване на финансовата допустимост на кандидатите. Друг частник в
процеса, който е важен и не бива да го забравяме, това са енергийните одитори.
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Източник: в. Банкер
Страница: 4
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Заглавие: ОТ ТРЕЗОРА
Подзаглавие:
Автор:
Текст: * "Ти Би Ай Банк"получи разрешение от БНБ и официално регистрира свой клон В
Румъния. Това е първата българска кредитна институция, която е създала клон В държава от
Европейския съюз. Поделението в Румъния ще следва изцяло стратегията на банката и ще
предлага потребителски кредити, кредитни и дебитни карти, депозити с атрактивна лихва,
бизнес пакети за малък и среден бизнес. За управител на новата структура е назначена
флорентина Мирча, досегашен член на надзорния съвет на "Ти Би Ай Банк".
* "Райфайзенбанк (България)" предоставя кредити на малки и средни фирми при нови условия
в рамките на допълнително споразумение по инициативата JEREMIE. Максималният срок на
изплащане на инвестиционните заеми, които банката отпуска, вече е до 10 години, а
оборотните кредити са с период на изплащане до пет години. При новите условия бизнесът
може да се възползва от овърдрафт и револвиращи финансирания за оборотни средства с
период на изплащане до три години. Максималният размер на отпускания кредит по
инициативата JEREMIE е до 1 875 000 евро, като за фирмите в отрасъл "Сухопътен транспорт"
максималното финансиране е до 937 500 евро.
* Правителството направи промени в ПМС №40 от 2005 г., което определя условията и реда за
отпускане на временни безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране
на разходи по одобрени проекти по САПАРД. С промените се създава нов, опростен механизъм
за финансиране. Той предвижда предоставените заеми за плащане на съответния размер на
ДДС да се възстановяват чрез Държавен фонд "Земеделие", а не както досега от централния
бюджет към общините посредством други целеви трансфери.
* Клиенти на туроператора "0н травел", който изпадна в невъзможност да изпълнява
програмите си преди около 10 дни, вече са поискали обезщетения за около 500 хил. лв. за
нереализираните си почивки. В момента застрахователната компания "ДзИ-0бщо застраховане"
прави проверка на част от исканията за евентуално дублиране. Туроператорът има застраховка
за професионална отговорност за 1.4 млн. лева. Подадени са 230 заявления за възстановяване
на платени суми. Исканите обезщетения пък са за 500 хил. лева. В момента обаче по 88 от
заявките се прави проверка, за да се уточни дали няма дублиране.
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Резюме: * "Ти Би Ай Банк" получи разрешение от БНБ и официално регистрира свой клон в
Румъния. Това е първата българска кредитна институция, която е създала клон В държава от
Европейския съюз. Поделението в Румъния ще следва изцяло стратегията на банката и ще
предлага потребителски кредити, кредитни и дебитни карти, депозити с атрактивна лихва,
бизнес пакети за малък и среден бизнес. За управител на новата структура е назначена
флорентина Мирча, досегашен член на надзорния съвет на "Ти Би Ай Банк".
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Дата: 27.10.2012
Източник: в. Банкер
Страница: 30
Брой думи: 1217

Заглавие: Агенцията за малките фирми не спира с харчовете
Подзаглавие:
Автор: Цветомира ЛИЧЕВА
Текст: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия може и да
провали мераците на бизнеса да се възползват от евросредствата, но в никакъв случай няма
да пропусне възможността да задоволи собствения си апетит. До края на април 2013-а
ръководената от Мариана Велкова институция ще се опита да получи над 15 млн. лв. от
програмата "Конкурентоспособност", след като досега е успяла да оползотвори повече от
десет милиона. С това тя се нарежда на първо място по усвоени средства сред всички
възможни бенефициенти по тази програма. И това, при положение че официално се провали
при управлението на европейската помощ за малките и средните предприятия и беше
изхвърлена от "Конкурентоспособност".
Милионите, които усвояват Велкова и екипът й, на теория са предназначени именно за
насърчаване на малкия и средния бизнес. Те идват по проект за 27.4 млн. лв., но трудно може
да се каже с какво точно досега са подпомогнати фирмите. Може би това е и причината
агенцията периодично да организира специални пресконференции, на които да обяснява за
"големите" си постижения.
По данни на Информационната система за управление и наблюдение на европейските
средства за въпросния проект до началото на октомври са платени малко над 8.6 млн. лева. По
сметки на агенцията пък досега са изплатени малко над 12.3 млн. лева. Което и от двете числа
да е вярно, през следващите шест месеца ведомството ще има на разположение още доста
пари до изчерпването на бюджета от 27.4 милиона. "Тези средства така или иначе са заложени
в оперативната програма за подпомагане на дейността на изпълнителната агенция, така че е
хубаво да бъдат усвоени", оправда се преди време Велкова.
Всъщност още в самото начало проектът беше белязан с фалстарт и цели осем месеца така и
не успя да тръгне. Вместо в началото на септември 2009-а неговото изпълнение започна в края
на април 2010 година. Затова и краят му бе отложен за април 2013-а. Поначало парите бяха
предназначени за намиране на чуждестранни партньори и насърчаване на износа на
задъхващите се от кризата малки и средни предприятия. На практика обаче това не се случи и
една част от средствата бяха похарчени за закупуването на нови автомобили, компютърна и
офис техника, канцеларски материали за нуждите на чиновниците от изпълнителната агенция.
С обновяването на автомобилния парк например се зае "Булвария холдинг", на който бяха
платени близо 367 хил. лева. Още 484 хил. лв. отидоха за канцеларски материали, хартия и
мастило за принтери. Новите компютри и офис техника излязоха 216 хил. лева. Друга част бе
дадена за създаването на един недобре функциониращ експортен портал, който да свърже
нашите предприемачи с чуждестранни предприятия. След половингодишно закъснение и
платените за изработването му близо 79 хил. лв. се появи нов проблем. От агенцията не бяха
наясно по какъв начин чуждестранният бизнес ще научи за съществуването на това удобство.
Оказа се, че се разчита преди всичко на случайността. А и технологичните възможности на
сайта позволяват регистрирането на не повече от 100 хил. фирми, независимо че малките и
средните предприятия у нас са три пъти повече - те са около 315 хиляди. Обяснението е, че
едва около 70 хиляди от тях имали експортен потенциал и идеята на агенцията била броят им
да се увеличи благодарение на портала.
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Резюме: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия може и
да провали мераците на бизнеса да се възползват от евросредствата, но в никакъв случай
няма да пропусне възможността да задоволи собствения си апетит. До края на април 2013-а
ръководената от Мариана Велкова институция ще се опита да получи над 15 млн. лв. от
програмата "Конкурентоспособност", след като досега е успяла да оползотвори повече от десет
милиона. С това тя се нарежда на първо място по усвоени средства сред всички възможни
бенефициенти по тази програма. И това, при положение че официално се провали при
управлението на европейската помощ за малките и средните предприятия и беше изхвърлена
от "Конкурентоспособност".
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Всичко хубаво, но от последните обяснения на Велкова се разбра, че за година сайтът е
посетен 33 хиляди пъти, а регистрираните потребители са 2460. Едва 130 фирми пък са се
възползвали от възможността да си направят собствен профил, а публикуваните оферти досега
са общо 92. "Всеки ден получаваме между 10-20 запитвания от различни компании, свързани с
износа на продукцията им и условията за реклама в чужбина", похвали се началникът на отдел
"Информационно и аналитично обслужване" в агенцията за насърчаване на малките и средни
предприятия Владимир Минев, пропускайки да поясни колко от тях реално са получили помощ,
за да реализират продукцията си извън страната.
Сега има идея да се изготви месечен електронен бюлетин с информации за най-новите
публикации на сайта, за който ведомството е готово да плати 175 хил. лв. без ДДС. Това не е
нещо ново - няколко месеца преди да тръгне експортният портал, беше обявена обществена
поръчка за електронните абонаменти, на която обаче не се яви нито един кандидат и търгът
беше прекратен.
Провали се и голямата поръчка за избор на компания, която да подсигури самолетните билети
на агенцията. Преди седмица Комисията за защита на конкуренцията отмени търга за 3.2 млн.
лв., в който участваха фирмите "Аргус травел" и "Бългериан ВИП Травъл". Първата бе избрана
за победител, но втората обжалва и в крайна сметка антимонополният орган установи, че в
състава на оценителната комисия са били включени хора, които нямат необходимата
квалификация.
За лошото управление на изпълнителната агенция най-добре говори представянето на
страната ни на международните панаири и изложения. Впрочем това е и дейността с най-голям
бюджет - 18.3 млн. лв., като досега са изразходвани над 9 млн. лева. Още от самото начало на
проекта бизнесът роптае срещу крайно неефективното представяне на българските компании в
чужбина. Причината е в недобрата подготовка, липсата на адекватна реклама и подредба на
българските щандове, за което агенцията прибира хиляди левове годишно. Но за
неубедителното представяне зад граница Мариана Велкова обвини Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма, под чиято шапка се намира самата тя. Според нея
именно то било отговорно за лошата организация и провала на международните изложения,
отпускайки средствата в последния момент, което правело невъзможно служителите й да се
подготвят добре. За да пооправи нещата, през 2011-а Велкова уж нае фирмата "Експо дизайн
3" за сумата от 82 хил. лв., която да подобри визията на българските щандове, само че
резултатът отново е спорен (виж карето).
Сякаш напук на всичките си неблагополучия агенцията за малките и средните предприятия
съвсем не възнамерява да спре с бесзмислените харчове. В началото на ноември тя ще обяви
нова обществена поръчка за разработването на 170 продуктови пазарни проучвания и анализи,
които да са в помощ на експортния портал. За тази цел са предвидени 1.4 млн. лева. Идеята е
да се изготви и списък на компаниите, намиращи се в базата данни на агенцията, който да
съдържа контакти и информация за техните продукти, при все че тази информация може да се
намери в редица бизнес каталози, издавани всяка година у нас.
Истината е, че липсва и каквато и да е статистика как "усилията" на екипа на Велкова са се
отразили на износа на държавата. Ръководеното от нея ведомство не събира подобни данни,
тъй като разчита единствено на анкетите, които фирмите попълвали при завръщането си от
международни изложения и панаири. Освен това според Мариана Велкова било трудно да се
изчисли какъв точно е размерът на експорта, който реализират българските малки и средни
предприятия.
***
От 2010-а досега са проведени общо 13 търговски мисии в Германия, Русия, Испания,
Финландия, Белгия, САЩ, Израел, Мароко с участието на 162 български предприятия. В същото
време в страната са организирани пет международни бизнес форума с участието на 297
български фирми. В резултат на всички тези усилия са сключени общо 72 договора.
За две години от началото на проекта в 69 международни панаира и специализирани изложби
са участвали общо 637 дружества. Трийсет и шест процента от компаниите обаче не отчитат
увеличение на експорта си. Според данните на агенцията за малките и средните предприятия с
10% са увеличили износа си около 32 на сто от участниците, а над 20% - едва с три на сто. Наймного от сключените договори (36%) са за суми под 100 хил. лв. и едва 2% - за над 300 хил.
лева.
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Дата: 27.10.2012
Източник: в. Банкер
Страница: 37
Брой думи: 59
Резюме: Планираме да подкрепим експортно ориентираните компании през следващия
програмен период на ОП "Конкурентоспособност". Това каза министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на бизнес закуска с Британо-българската
търговска камара. Пред представители на бизнеса той коментира и мерките на правителството,
свързани с намаляване на административната тежест. На събитието присъства и посланикът
на Великобритания у нас Джонатан Алън (вдясно).
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Заглавие: Текст под снимка
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Планираме да подкрепим експортно ориентираните компании през следващия
програмен период на ОП "Конкурентоспособност". Това каза министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на бизнес закуска с Британо-българската
търговска камара. Пред представители на бизнеса той коментира и мерките на правителството,
свързани с намаляване на административната тежест. На събитието присъства и посланикът
на Великобритания у нас Джонатан Алън (вдясно).
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Дата: 27.10.2012
Източник: в. Капитал
Страница: 10
Брой думи: 299
Резюме: Когато единственият инструмент, с който разполагаш, е чукът, всеки проблем
изглежда като пирон.
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Заглавие: Цената на неглижирането и скатаването
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Когато единственият инструмент, с който разполагаш, е чукът, всеки проблем изглежда
като пирон.
Тази мисъл на норвежкия социолог Йохан Галтунг сме ползвали и друг път по повод
държавната администрация. Но истината е, че досега ГЕРБ само имитират, че са чукът, но без
цел и посока, оставят всичко на самотек, докато нещо не се издъни. Тогава започват
обвиненията в саботаж и заплахите за уволнение.
Най-пресният пример е с АЕЦ "Белене". Въпреки политическото решение на най-високо ниво за
спирането на проекта никой в МИЕТ или НЕК явно не се е сетил реално да спре дейностите.
Затова и сега изскачат проекти за далекопроводи, сеизмични станции и язовири към АЕЦ
"Белене".
"Администрацията е строго йерархична структура, която зависи силно от волята на министърпредседателя. Тъй като той си сменя мнението често, тя е като кучето на Павлов - разчита
сигналите и тъй като не е сигурна какво следва, тряска папките в бюрата и ги заключва здраво",
коментира Веселин Методиев, депутат от "Синята коалиция" и бивш председател на комисията
по въпросите на държавната администрация в парламента.
Принципно не е лошо чиновниците да са мотивирани да внимават повече, но когато ги
третираш като враг, те неизбежно се затварят отвътре. В момента например по оперативна
програма "Конкурентоспособност" бизнесът тича от врата на врата, за да получава десетки
подписи, единственият ефект от които е прехвърляне на отговорност. Проблемът слезе и на
общинско ниво. Заради финансовите корекции много общини понесоха сериозни бюджетни
удари и това със сигурност ще ги спре за размисъл, преди да посегнат към голям проект
отново. Проблемът не е в корекциите (които са правилни), а в разнопосочните сигнали.
Кметовете с право заявяват, че са имали предварителен държавен контрол, който да им каже
за проблемите.
Резултатът е, че в момента, за да се случи каквото и да е в държавата, то трябва да идва от
най-високо ниво.
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Регионални печатни медии
Дата: 24.10.2012
Източник: в. Добруджанска трибуна, Добрич
Страница: 2
Брой думи: 113
Резюме: Среща на тема "Добри практики в областта" с участието на ученици от клуб "Млад
предприемач" към Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски" проведе вчера Областния
информационен център в Добрич. Представени са отделните компоненти на проектния цикъл,
методологията на изготвяне на едно проектно предложение и част от добрите практики при
изпълнението на проекти в областта. Учениците от добричката гимназия се запознаха с данни
за фирми, успешно изпълнили проекти по Оперативните програма "Регионално развитие" и
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".
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Заглавие: Запознаха млади предприемачи с добри практики в областта
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Среща на тема "Добри практики в областта" с участието на ученици от клуб "Млад
предприемач" към Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски" проведе вчера Областния
информационен център в Добрич. Представени са отделните компоненти на проектния цикъл,
методологията на изготвяне на едно проектно предложение и част от добрите практики при
изпълнението на проекти в областта. Учениците от добричката гимназия се запознаха с данни
за фирми, успешно изпълнили проекти по Оперативните програма "Регионално развитие" и
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".
Експертите от ОИЦ-Добрич представиха основните моменти от предложенията относно
политиката на сближаване за следващия програмен период 2014 - 2020г. Учениците се
запознаха и с Единния информационен портал на Структурните фондове на Европейския съюз
www.eufunds.bg.
24.10.2012 г.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 26.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12280733
Брой думи: 224
Резюме: Страсбург, Франция /КРОСС/ Парите, спечелени от наука и иновации да се
инвестират отново в научни и изследователски проекти. За това призова от трибуната на
Европейския парламент в Страсбург българският евродепутат Ивайло Калфин.
По думите му европейските финансови инструменти на ЕС трябва да се използват по-активно
за подкрепа на проекти в областта на науката, изследванията, малкия и среден бизнес и др.
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Заглавие: Калфин: Парите от наука да се реинвестират в наука
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Страсбург, Франция /КРОСС/ Парите, спечелени от наука и иновации да се инвестират
отново в научни и изследователски проекти. За това призова от трибуната на Европейския
парламент в Страсбург българският евродепутат Ивайло Калфин.
По думите му европейските финансови инструменти на ЕС трябва да се използват по-активно
за подкрепа на проекти в областта на науката, изследванията, малкия и среден бизнес и
др.Ивайло Калфин настоя за създаване на механизми, които да позволяват по-плавното
използване на европейските фондове със средства от други донори, за блендиране на
европейското финансиране чрез грантове и заеми, както и за реинвестиране на приходите от
такива проекти отново за същите цели. Финансовите инструменти са средство за увеличаване
на ефективността на европейския бюджет. Те се използват обикновено за дългосрочни
инвестиции с търговска привлекателност, за увеличаване на пазарната ефективност и за
създаване на лостов ефект за европейските фондове. Финансови инструменти са гаранционни
фондове, дялови участия и съфинансиране и в момента в тях са ангажирани едва около 1,3
процента от европейския бюджет. Такива инструменти са използваните и у нас програми
“Джесика“, “Джаспър“ и “Джереми“. Според Калфин ЕС трябва да се съсредоточи в по-малко, но
по-добре насочени финансови инструменти. Евродепутатът предупреди, че финансовите
инструменти не трябва да се свръхрегулират, защото това ще попречи на пълноценното им
функциониране и препоръча работата на инструментите да се урежда предварително, а
контролът за разходването на средствата да се фокусира след приключването на проектите.
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Дата: 26.10.2012
Източник: www.standartnews.com
Връзка: http://www.standartnews.com/balgariyaobshtestvo/s_evropari_kupuvat_onkoaparatura_v_pirogov-167015.html
Брой думи: 578

Заглавие: С европари купуват онкоапаратура в "Пирогов"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София. "Пирогов" ще бъде оборудван с апаратура за лечение на онкозаболявания с
европари. На последното заседание на правителството министрите включват болничното
заведение в резервния списък от здравни заведения.
Това става след като здравният министър Десислава Атанасова поздравява колегите си за току
що реновираната с пари от "Конкурентоспособност" болница „Иван Рилски”, която "по
енергийна ефективност просто е станала уникално красива и с най-добрата апаратура в
Югоизточна Европа".
По концепцията за преструктуриране на системата на болничната помощ някои здравни
заведения ще се финансират и по оперативна програма "Регионално развитие". "В процеса на
договаряне след проведените до момента търгове по обществените поръчки Министерство на
здравеопазването спести финансов ресурс в размер на 27 милиона лева." заявява Атанасова и
предлага в тази връзка списъкът на болниците да се удължи.
"Предлагаме да се даде възможност на Университетската многопрофилна болница за активно
лечение „Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен, да се включи към центровете с национално значение
предвид възможностите й за комплексно лечение на онкологични заболявания, в т. ч. и
лъчелечение на населението в област Плевен и съседни области.
Във връзка с предвиденото изграждане на циклотрон от БАН, който може да бъде ползван за
нуждите на лечебните заведения, в които има инсталиран РЕТ скенер, от концепцията
предлагаме да отпадне предвидената за закупуване апаратура циклотрон. Към момента в
България има два позитронно-емисионни томографа - скенери – в София в
Университетската болница „Александровска” и във Варна в „Света Марина”. Предлагаме да се
предвиди закупуването на още един такъв високотехнологичен апарат в Университетската
многопрофилна болница „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, с оглед обслужване населението от
централните региони на страната.
Предлагаме като допълнителна медицинска апаратура за лечебни заведения с национално
значение да се добави възможността да се закупува лъчетерапевтична уредба за
стереотактична радиотерапия за лечение на онкологични заболявания и апарат за
еднофотонна емисионна компютърна томография.
Към момента в концепцията фигурират четири резервни лечебни заведения за болнична помощ
в областните градове, които разполагат с ресурс и потенциал за осъществяване на диагностика
за онкологични заболявания – в Стара Загора, в Габрово, Силистра и Търговище. Предвид
осъщественото към момента обединение на УМБАЛ Стара Загора ЕАД и МБАЛ „Проф. д-р Ст.
Киркович” АД – гр. Стара Загора, предлагаме в концепцията да включим наименованието на
обединеното лечебно заведение правоприемник на двете болници МБАЛ „Проф. д-р Ст.
Киркович” АД – гр. Стара Загора.
Предлагаме и включването на Университетската многопрофилна болница за активно лечение
„Пирогов” ЕАД – София като трета резерва в утвърдения списък от резерви на държавни
лечебни заведения в областни градове, с което се дава възможност и на „Пирогов” да
кандидатства по оперативната програма. С тази промяна заложените до момента МБАЛСилистра и МБАЛ -Търговище стават съответно четвърта и пета резерва".
Регионалният министър Лиляна Павлова от своя страна веднага допълва "че с това решение,
което приемаме днес, ще дадем възможност на всички болници, които са в резервния списък,
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Резюме: София. "Пирогов" ще бъде оборудван с апаратура за лечение на онкозаболявание с
европари. На последното заседание на правителството министрите влючват болничното
заведение в резервния списък от здравни заведения.
Това става след като здравният министър Десислава Атанасова поздравява колегите си за току
що реновираната с пари от "Конкурентоспособност" болница „Иван Рилски”, която "по
енергийна ефективност просто е станала уникално красива и с най-добрата апаратура в
Югоизточна Европа".
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да получат финансиране, тъй като ние имаме спестени средства и в рамките на тези 290
милиона, които предоставяме за болниците, ще можем да включим повече брой болници и
медицински центрове."
Военният министър Аню Ангелов се включва като настоява и Военна болница, която по думите
му също е с национално значение да бъде включена в списъка. Атанасова обаче му отвръща,
че Военна болница, както Транспортна и МВР болница са ведомствени лечебни заведения и те
не може да бъдат финансирани по тези програми. Концепцията за финансиране изисква
финансираните болници да са поне с 1 държавно участие.
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Дата: 26.10.2012
Източник: www.cross-bg.net
Връзка: http://www.cross.bg/1335061
Брой думи: 226
Резюме: Страсбург, Франция /КРОСС/ Парите, спечелени от наука и иновации да се
инвестират отново в научни и изследователски проекти. За това призова от трибуната на
Европейския парламент в Страсбург българският евродепутат Ивайло Калфин.
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Заглавие: Калфин: Парите от наука да се реинвестират в наука
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Страсбург, Франция /КРОСС/ Парите, спечелени от наука и иновации да се инвестират
отново в научни и изследователски проекти. За това призова от трибуната на Европейския
парламент в Страсбург българският евродепутат Ивайло Калфин.
По думите му европейските финансови инструменти на ЕС трябва да се използват по-активно
за подкрепа на проекти в областта на науката, изследванията, малкия и среден бизнес и др.
Ивайло Калфин настоя за създаване на механизми, които да позволяват по-плавното
използване на европейските фондове със средства от други донори, за блендиране на
европейското финансиране чрез грантове и заеми, както и за реинвестиране на приходите от
такива проекти отново за същите цели.
Финансовите инструменти са средство за увеличаване на ефективността на европейския
бюджет. Те се използват обикновено за дългосрочни инвестиции с търговска привлекателност,
за увеличаване на пазарната ефективност и за създаване на лостов ефект за европейските
фондове. Финансови инструменти са гаранционни фондове, дялови участия и съфинансиране и
в момента в тях са ангажирани едва около 1,3 процента от европейския бюджет. Такива
инструменти са използваните и у нас програми "Джесика", "Джаспър" и "Джереми".
Според Калфин ЕС трябва да се съсредоточи в по-малко, но по-добре насочени финансови
инструменти. Евродепутатът предупреди, че финансовите инструменти не трябва да се
свръхрегулират, защото това ще попречи на пълноценното им функциониране и препоръча
работата на инструментите да се урежда предварително, а контролът за разходването на
средствата да се фокусира след приключването на проектите.
http://www.cross.bg/1335061
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Дата: 26.10.2012
Източник: www.europe.bg
Връзка: http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=40412&category=374
Брой думи: 223
Резюме: Парите, спечелени от наука и иновации да се инвестират отново в научни и
изследователски проекти. За това призова Ивайло Калфин от трибуната на Европейския
парламент в Страсбург.
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Заглавие: Калфин предлага парите от наука да се реинвестират в наука
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Парите, спечелени от наука и иновации да се инвестират отново в научни и
изследователски проекти. За това призова Ивайло Калфин от трибуната на Европейския
парламент в Страсбург.
Калфин заяви, че европейските финансови инструменти на ЕС трябва да се използват поактивно за подкрепа на проекти в областта на науката, изследванията, малкия и среден бизнес
и др.
Ивайло Калфин настоя за създаване на механизми, които да позволяват по-плавното
използване на европейските фондове със средства от други донори, за блендиране на
европейското финансиране чрез грантове и заеми, както и за реинвестиране на приходите от
такива проекти отново за същите цели.
Финансовите инструменти са средство за увеличаване на ефективността на европейския
бюджет. Те се използват обикновено за дългосрочни инвестиции с търговска привлекателност,
за увеличаване на пазарната ефективност и за създаване на лостов ефект за европейските
фондове. Финансови инструменти са гаранционни фондове, дялови участия и съфинансиране и
в момента в тях са ангажирани едва около 1,3 процента от европейския бюджет. Такива
инструменти са използваните и у нас програми "Джесика", "Джаспър" и "Джереми".
Според Калфин ЕС трябва да се съсредоточи в по-малко, но по-добре насочени финансови
инструменти. Евродепутатът предупреди, че финансовите инструменти не трябва да се
свръхрегулират, защото това ще попречи на пълноценното им функциониране и препоръча
работата на инструментите да се урежда предварително, а контролът за разходването на
средствата да се фокусира след приключването на проектите.
(Портал Европа)
http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=40412&category=374
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Дата: 26.10.2012
Източник: www.banker.bg
Връзка: http://www.banker.bg/?Channel=2&Issue=1009&Article=469839
Брой думи: 77
Резюме: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия може и
да провали мераците на бизнеса да се възползват от евросредствата, но в никакъв случай
няма да пропусне възможността да задоволи собствения си апетит.
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Заглавие: Агенцията за малките фирми не спира с харчовете
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия може и да
провали мераците на бизнеса да се възползват от евросредствата, но в никакъв случай няма
да пропусне възможността да задоволи собствения си апетит. До края на април 2013-а
ръководената от Мариана Велкова институция ще се опита да получи над 15 млн. лв. от
програмата "Конкурентоспособност", след като досега е успяла да оползотвори повече от
десет милиона. С това тя се нарежда на първо място по усвоени средства...

24

Дата: 26.10.2012
Източник: www.b2bnews.bg
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/s-evropari-kupuvat-onkoaparatura-v-pirogov-685556.html
Брой думи: 546
Резюме: София. "Пирогов" ще бъде оборудван с апаратура за лечение на онкозаболявания с
европари. На последното заседание на правителството министрите включват болничното
заведение в резервния списък от здравни заведения.
Заглавие: С европари купуват онкоапаратура в "Пирогов"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София. "Пирогов" ще бъде оборудван с апаратура за лечение на онкозаболявания с
европари. На последното заседание на правителството министрите включват болничното
заведение в резервния списък от здравни заведения.
Това става след като здравният министър Десислава Атанасова поздравява колегите си за току
що реновираната с пари от "Конкурентоспособност" болница „Иван Рилски”, която "по
енергийна ефективност просто е станала уникално красива и с най-добрата апаратура в
Югоизточна
Европа".
По концепцията за преструктуриране на системата на болничната помощ някои здравни
заведения ще се финансират и по оперативна програма "Регионално развитие". "В процеса на
договаряне след проведените до момента търгове по обществените поръчки Министерство на
здравеопазването спести финансов ресурс в размер на 27 милиона лева." заявява Атанасова и
предлага
в
тази
връзка
списъкът
на
болниците
да
се
удължи.
"Предлагаме да се даде възможност на Университетската многопрофилна болница за активно
лечение „Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен, да се включи към центровете с национално значение
предвид възможностите й за комплексно лечение на онкологични заболявания, в т. ч. и
лъчелечение
на
населението
в
област
Плевен
и
съседни
области.
Във връзка с предвиденото изграждане на циклотрон от БАН, който може да бъде ползван за
нуждите на лечебните заведения, в които има инсталиран РЕТ скенер, от концепцията
предлагаме да отпадне предвидената за закупуване апаратура циклотрон. Към момента в
България има два позитронно-емисионни томографа - скенери – в София в

Предлагаме като допълнителна медицинска апаратура за лечебни заведения с национално
значение да се добави възможността да се закупува лъчетерапевтична уредба за
стереотактична радиотерапия за лечение на онкологични заболявания и апарат за
еднофотонна
емисионна
компютърна
томография.
Към момента в концепцията фигурират четири резервни лечебни заведения за болнична помощ
в областните градове, които разполагат с ресурс и потенциал за осъществяване на диагностика
за онкологични заболявания – в Стара Загора, в Габрово, Силистра и Търговище. Предвид
осъщественото към момента обединение на УМБАЛ Стара Загора ЕАД и МБАЛ „Проф. д-р Ст.
Киркович” АД – гр. Стара Загора, предлагаме в концепцията да включим наименованието на
обединеното лечебно заведение правоприемник на двете болници МБАЛ „Проф. д-р Ст.
Киркович”
АД
–
гр.
Стара
Загора.
Предлагаме и включването на Университетската многопрофилна болница за активно лечение
„Пирогов” ЕАД – София като трета резерва в утвърдения списък от резерви на държавни
лечебни заведения в областни градове, с което се дава възможност и на „Пирогов” да
кандидатства по оперативната програма. С тази промяна заложените до момента МБАЛСилистра
и
МБАЛ-Търговище
стават
съответно
четвърта
и
пета
резерва".
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Университетската болница „Александровска” и във Варна в „Света Марина”. Предлагаме да се
предвиди закупуването на още един такъв високотехнологичен апарат в Университетската
многопрофилна болница „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, с оглед обслужване населението от
централните
региони
на
страната.
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Регионалният министър Лиляна Павлова от своя страна веднага допълва "че с това решение,
което приемаме днес, ще дадем възможност на всички болници, които са в резервния списък,
да получат финансиране, тъй като ние имаме спестени средства и в рамките на тези 290
милиона, които предоставяме за болниците, ще можем да включим повече брой болници и
медицински
центрове."
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Военният министър Аню Ангелов се включва като настоява и Военна болница, която по думите
му също е с национално значение да бъде включена в списъка. Атанасова обаче му отвръща,
че Военна болница, както Транспортна и МВР болница са ведомствени лечебни заведения и те
не може да бъдат финансирани по тези програми. Концепцията за финансиране изисква
финансираните болници да са поне с 1 държавно участие.
standartnews.com |

26

Дата: 26.10.2012
Източник: www.novglas.com
Връзка: http://www.novglas.com/bg/news/read/18056
Брой думи: 236
Резюме: ЕС трябва да се съсредоточи в по-малко, но по-добре насочени финансови
инструменти, твърди Ивайло Калфин
Парите, спечелени от наука и иновации да се инвестират отново в научни и изследователски
проекти. За това призова Ивайло Калфин от трибуната на Европейския парламент в Страсбург.
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Текст: ЕС трябва да се съсредоточи в по-малко, но по-добре насочени финансови инструменти,
твърди Ивайло Калфин
Парите, спечелени от наука и иновации да се инвестират отново в научни и изследователски
проекти. За това призова Ивайло Калфин от трибуната на Европейския парламент в Страсбург.
Калфин заяви, че европейските финансови инструменти на ЕС трябва да се използват поактивно за подкрепа на проекти в областта на науката, изследванията, малкия и среден бизнес
и др.
Ивайло Калфин настоя за създаване на механизми, които да позволяват по-плавното
използване на европейските фондове със средства от други донори, за блендиране на
европейското финансиране чрез грантове и заеми, както и за реинвестиране на приходите от
такива проекти отново за същите цели.
Финансовите инструменти са средство за увеличаване на ефективността на европейския
бюджет. Те се използват обикновено за дългосрочни инвестиции с търговска привлекателност,
за увеличаване на пазарната ефективност и за създаване на лостов ефект за европейските
фондове. Финансови инструменти са гаранционни фондове, дялови участия и съфинансиране и
в момента в тях са ангажирани едва около 1,3 процента от европейския бюджет. Такива
инструменти са използваните и у нас програми "Джесика", "Джаспър" и "Джереми".
Според Калфин ЕС трябва да се съсредоточи в по-малко, но по-добре насочени финансови
инструменти. Евродепутатът предупреди, че финансовите инструменти не трябва да се
свръхрегулират, защото това ще попречи на пълноценното им функциониране и препоръча
работата на инструментите да се урежда предварително, а контролът за разходването на
средствата да се фокусира след приключването на проектите.
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